
“Chúng ta sẽ cử 
hành lễ GIÁNG 
SINH ở ngoài 
Linh đài hay 
trong Nhà thờ - 
Dạ ở bên trong. * 
Vậy có ai thích lễ 
ở bên ngoài trời 
không? – Dạ 
không! – Đúng 
thật là người 
ViệtNam đi ra 
chơi Biển mà lại 
đội nón, che khăn 
. . . thích Thánh lễ 
Đêm mà sợ lạnh” 
 
Trên đây là những 
lời đối thoại vui 
vẻ, giữa Cha 
Giuse ĐỒNG 
MINH QUANG 
Chánh xứ và bà 
con giáo dân cộng 
đoàn Đền Thánh 

Mẹ LAVANG – LAS VEGAS, trong những tuần Mùa 
Vọng, để chuẩn bị cho ngày lễ Gíang sinh năm nay 2014. 
Vâng! Theo thông báo đã được tờ báo HIỆP NHẤT của Đền 
Thánh gởi đi, thì vào lúc:  
16g30 ngày 24/12/2014 chụp hình với Ông già NOEL. 
17g30: Ca đoàn HY VỌNG hát Thánh ca. 
18g00: Thánh Lễ Giới trẻ. 
19g30: Ca đoàn Đức Mẹ LV hát Thánh ca. 
20g00: Thánh lễ Đêm. 
25/12/2014: Lễ GIÁNG SINH(vào lúc 9g30 và 18g00). 
 
Với tất cả những sự chuẩn bị từ trước, một hang đá “độc 
nhất vô nhị” từ Đá + Lá, được Cha con dựng lên với Núi – 
Hang – Lều ở Linh đài Mẹ.  

 
Diện tích Linh đài khá rộng để bà con giáo dân tha hồ ngắm 
nhìn, chụp hình với gia đình, với Ông già NOEL “đặc sệt” 
VIỆTNAM, nhưng “rất giống” với râu tóc Trắng áo quần 
Đỏ, cặp kiếng . . . làm cho các cháu nhỏ rất thích (không kể 
những du khách ngạc nhiên: “ở vùng Sa mạc này cũng có 
Ông NOEL nữa kìa!” mà cả những người “nhà” cũng: “. . . 

Ồ! ủa năm nay Ông làm Ông già NOEL hả, ừ Ông cũng to 
con chịu khó làm cho mọi người vui nhe . . . Hôm nay chỉ có 
một mình Ông là ấm thôi, vì mặc nhiều áo quần mà còn 
thêm . . . cái gối độn trong bụng nữa chứ”.  
 
Tuy nhiệt độ đêm nay chỉ trên dưới 40F, nhưng với những 
làn gió Bắc thổi làm cho mọi người tham dự “phải” khoác 
thêm áo lạnh, khăn quàng cổ, nón trùm. Vậy mà hình như 
nét đẹp của đêm Cực Thánh GIÁNG SINH càng tăng thêm 
với những nụ cười, với những chúc tốt đẹp mà mọi người 
trao cho nhau qua cái bắt tay, cái ôm thân thiết. Những lời 
khen tặng của khách hành hương từ khắp nơi đến dự đã 
“thầm thì”:  
“Ở Las Vegas này cũng có đông giáo dân Việt Nam há, mà 
họ cũng vui thật đó,, thoải mái thân thiện dễ gần nói chuyện,  
họ cũng chịu khó làm hang đá thấy lạ lạ sao á. . .  À mà Cha 
Xứ với Ban Mục vụ ở nơi này cũng “quậy” thật, kìa cũng 
chụp hình với Ông già NOEL, cũng chọc nghịch với con nít, 
cũng “tám” với mọi người . . . Ô vui thật, à mà hình như ở 
đây họ chịu Nóng quen hơn là Lạnh hay sao á, họ mặc áo 
lạnh nhiều, chứ đối với ở CANADA, PARIS… mình thấy ở 
đây “hơi ấm” hơn chỗ mình phải không? – Dạ câu nói rất 
chính xác! chuẩn không cần chỉnh”. 
 
Rồi BTC mời mọi người vào bên trong để “thưởng thức” 
chương trình Thánh ca của ca đoàn HY VỌNG, với những 
giọng ca “tương lai sẽ nổi tiếng” của Đền Thánh Mẹ, cất 
vang với những bài: 
_ The First Noel (NOWELL). 
_ (Hoà tấu VIOLON) – Have Yourself Merry Christmas. 
_ Adeste Fideles.  
_ (Hát chung với Cha) – Hội nhạc Thiên Quốc. 
 

 
Và trong giờ hát Thánh ca của anh chị em Ca đoàn Mẹ 
LAVANG, những giọng ca “tên tuổi” của LAVANG BY 
NIGHT cất cao với những bài ca: 
_ Từ trần gian. 
_ (hát chung với Cha) – Hội nhạc Thiên Quốc. 
_ Vinh Danh Thiên Chúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẠI LỄ  

GIÁNG SINH  

2014  

TẠI  

ĐỀN THÁNH  

MẸ LAVANG 

  LAS VEGAS. 
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Sau đó cộng đoàn cùng với Cha hiệp dâng Thánh lễ, với các 
ngày Đại lễ như thế này thì số giáo dân rất đông, vì có cả 
những du khách phương xa đến tham dự các giờ lễ nữa, nên 
sự tiếp tân thêm “nhộn nhịp”, BTC phải cung cấp thêm ghế 
để có chỗ ngồi cho mọi người, ban Phụng vụ phải chia thêm 
chỗ để giáo dân rước Mình Máu Thánh Chúa . . .  
 
Trong bài giảng lễ Giới Trẻ, Cha đã mời hết các em nhỏ lên  
cùng ngồi chung quanh bàn Thánh, để “tâm sự” về ý nghĩa 
của ngày lễ, đặc biệt sự GIÁNG SINH của Chúa Hài đồng 
GIÊSU, những câu hỏi và trả lời thật dí dỏm của Cha và các 
em nhỏ làm cho bầu khí bài giảng rất VUI – TRẺ TRUNG 
BỔ ÍCH, rất thực tế cho sự hiểu biết thơ ngây đối với các 
em.  

 
Đầu bài giảng Thánh lễ Đêm, Cha kêu gọi mọi người có thể 
hãy “giới thiệu” những chổ trống kế bên mình, để những 
người khác còn có chổ tham dự. Đó cũng là ý tưởng trước 
tiên Cha muốn nêu lên cho cộng đoàn thấy rõ ý nghĩa của 
bài Phúc âm hôm nay, đó là “luôn luôn còn chổ trong nhà 
Trọ” và Cha đã xướng lên để cộng đoàn Dân Chúa cùng 
hát: “GLO . . . RI A IN . . . EL CEN SIX DE . . . O – VINH 
DANH CHÚA CẢ TRÊN TRỜI CAO”.  
 
Cha đặt câu hỏi: “Đứng trước hang đá chúng ta suy nghĩ gì? 
Câu chuyện của một Giáo sư đặt ra đề tài với học sinh: “Suy 
nghĩ như thế nào về LỄ GIÁNG SINH!”, những câu trà lời 
chỉ xoay quanh các việc như: Ông già NOEL, quà, tiệc, mua 
sắm . . . không có một câu trả lời nào nói về ngày Chúa 
Giêsu ra đời!  
 
Đem phân tích 2 từ GIÁNG SINH (Giáng: sai xuống thế - 
Sinh: được sinh ra), ai cũng biết đến sự hạ mình xuống thế 
làm người của Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã mặc lấy xác 
phàm nhân con người để chuộc tội cho con người. Thế mà 
có ai đoái hoài đến hay nhận biết Mầu nhiệm Tình yêu này 
và cùng nhau đem ra để thực hành sao mà khác nhau xa quá, 
chỉ từ trong Nhà thờ làm dấu Thánh giá nghiêm trang kinh 
nguyện, hay những cái bắt tay vui vẻ chúc bình an, nhưng 
khi ra đến ngoài xã hội, khuôn mặt đã đổi khác và cái thân 
thiện kia đã biến mất! 
 
Với những hình thức trang trí bên ngoài của hang đá, của 
cây Thông, của bao cành lá, của những đám cỏ rơm bao 
quanh nôi Chúa Hài đồng, hay của biết bao ánh sáng chiếu 
rọi vào bên trong hang đá, cũng chỉ cốt làm tôn vinh Danh 
Chúa được cả sáng ra khắp cùng mọi nơi trên trái đất này, 
thì chúng ta cũng hãy tiếp tay làm rạng sáng hơn nơi tất cả 
mọi người chúng ta gặp gở trong cuộc sống mỗi ngày, hầu 
cho Nước Chúa được hiển trị cho đến muôn đời muôn thuở, 

sao cho nụ cười thân thiện, tình yêu chân thành từ chúng ta 
lan ra đến anh chị em chung quanh, đó mới là làm tròn sứ 
điệp Yêu thương mà Thiên Chúa đã phán dạy. 
 
Lễ GIÁNG SINH còn là một Hôn ước giữa Thiên Chúa và 
Loài người, là một mối tình từ khi con người phạm tội, qua 
sự sinh ra của chính Con một của Ngài là Chúa Hài đồng 
Giêsu nơi cung lòng của Đức Mẹ MARIA. Món quà Tình 
yêu cao quí tuyệt vời đã được Thiên Chúa trao ban cho nhân 
loại, với cái sứ điệp thiêng liêng cao cả mà Thiên muốn 
nhắn nhủ với con người là, chúng ta cần phải thực thi Tình 
yêu thương trong đời sống đạo của mình qua những người 
anh chị em chung quanh, cũng giống như mỗi sáng soi 
gương, thì mỗi ngày chúng ta cũng cần nên soi gương để 
thấy tâm hồn của mình ra sao, có hay không sự hiềm khích - 
ghen tương - hận thù - chia rẽ hay kiêu ngạo tự đắc với các 
chức vụ khi phục vụ, hoặc lợi dụng tình cảm làm mất đi sự 
công bằng với nhau . . .  
 
Những việc trên sẽ nói ngược lại, hay nói một cách khác là 
“không còn chỗ trống trong nhà Trọ” cho người khác, có 
nghĩa là tâm hồn chúng ta đã chai cứng đóng băng, trước 
những khó khăn thiếu thốn của người chung quanh và không 
mảy may xúc động, vô cảm trước những lời van xin của 
những nghèo khổ bất hạnh, những người cần chúng ta giúp 
đỡ. 
 
Nhìn chung, Đại lễ GIÁNG SINH của Đền Thánh năm nay 
có nhiều cái mới, từ hát Thánh ca thay cho diễn nguyện để 
phát triển những tài năng mới (nhất là đối với các em Thiếu 
nhi), hang đá “hoành tráng” hơn với không gian diện tích 
rộng rãi hơn, có bài giảng trong các Thánh lễ phù hợp với 
thời gian với tuổi tác hơn, còn có một đoàn Thiên thần cả 
Nam lẫn Nữ phụ trách cho hôn chân Chúa Hài đồng GIÊSU 
trong 2 Thánh lễ, các em đẹp ngời trong sáng, “thánh thiện” 
trong tà áo Trắng với cặp cánh Thiên Thần, lớn có nhỏ có 
(có cả một vài “Thiên Thần” ở phương xa đến, có cả những 
“Thiên Thần của đoàn TNTT TOMA THIỆN” cũng góp 
mình vào), làm cho bầu khí của Đêm Cực Thánh thêm long 
trọng, sự nhanh nhẹn đóng góp khả năng của các em, sự 
cộng tác của các gia đình bà con giáo dân và của quí khách 
hành hương đã tô vẻ thêm đầy đủ mọi màu sắc trong Đêm 
GÍANG SINH Cực Thánh và làm cho Tình yêu giáng trần 
của Chúa Hài đồng tràn lan đến khắp mọi nơi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhiều lời khen ngợi của bà con giáo dân, đặc biệt từ quí 
khách hành hương đến tham dự, cũng phải tỏ sự thán phục 
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của cộng đoàn Mẹ LAVANG – LAS VEGAS, tuy nhỏ bé 
nhưng có tinh thần cao trong phục vụ và có những sáng kiến 
rất “độc đáo” trong tổ chức. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau Thánh lễ Cha và Ông già NOEL cùng phát quà cho các 
em nhỏ và giáo dân (là những vòng tay tràng hạt MÂN 
CÔI), để khuyến khích cỗ vỏ cho việc siêng năng lần hạt cầu 
nguyện với Mẹ MARIA. Cuối cùng cộng đoàn cùng cất 
vang bài hát trước khi chia tay ra về:  “Đêm đông lạnh lẽo 
Chúa sinh ra đời … Trong hang  BELEM ánh sáng toả lan 
tưng bừng… Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian 
trần – Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than”. 
 
 

 

Trong niềm vui đón mừng GIÁNG SINH, ai trong chúng ta 
cũng muốn trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, Thánh 
đức, bình an. Ước mong sao khi mọi người chúng ta biết giữ 
ấm cho thân xác mình trong những đêm trời lạnh lẽo, thì 
chúng ta cũng biết chia sẻ áo ấm chăn êm, chan hoà Tình 
yêu cho những người thiếu thốn phần thân xác và biết luôn 
cầu nguyện cho mọi người được lãnh nhận nhiều hồng phúc 
về phần linh hồn, luôn giữ được niềm tin KITÔ giáo trước 
những khó khăn, những cám dỗ của cuộc sống. 
Nguyện xin cho chúng ta biết noi gương lành phúc đức, biết 
nhân rộng Tình yêu GIÁNG SINH của ngày Chúa xuống thế 
làm người hôm nay đến mọi nơi trong công việc, trong mỗi 
người khi gặp gở, để ngày mai hết tất cả mọi người chúng ta 
xứng đáng hưởng vinh phúc muôn đời trên Thiên đàng. 

 
 

“VINH DANH CHÚA CẢ TRÊN TRỜI 
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM” 

        
      Ghi nhanh của Nhóm phóng viên báo HIỆP NHẤT. 
  
 
 
 

 
 

 
 

Tiệm Dry Clean cần:  
  1 Thợ nhận hàng (Desk serve) biết tiếng Anh     
  1 Thợ biết may và sửa quần áo.  
   Full time.  

 
Tiệm hướng North. Góc Ann & Simmons 

Để Biết thêm chi tiết xin liên lạc:  
Thời: (702) 279-3741 
Hằng: (714) 864-4276 

 
26   | Hieäp Nhaát 168 | 01 - 2015 | 




